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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, 

.Ketvirtadienis, Rugsėjis 30 

d., Hieronimas. kun. 
• Penktadienis. Spalis 1 d., 

Remigijus. 

COOK APSKRITIS TURI 

3.053.017 GYVENTOJŲ. 

Illinois valstija—6,485,098. 

Cenzo biuras Wa<lii-ngtone 

paskelbė, jog pagal pastarojo 
gyventoju surašymo Illinois 

valstija turi (>,48~>,098 gyven- 

tojus. Iš tu :i,0:C>,017 priguli 
Cook apskričiui, kur yra Chi- 

cago. 
Pasirodo, jog Cook apskrityj 

gyventoju skaitlius per praei- 
tuosius dešimti metu pasidau- 

gino 26 nuošimčiais. 

Nereikia pamiršti, kad 181U 
metais Illinois valstija skaito 

tik 12,000 gyventoju. Sulygi- 
nant su šiandieniniu skaitliu- 

mi pasirodo, jog skaitlius gy- 
ventoju čia augo kaip su mie- 

lėmis, anot patarlės. 
Xors pastaraisiais metais j 

augimas jau iu> tiek žymus, 1*4 

nuolat didėja. < 

Štai kaip Illinois valstijoje* 
didėjo skaitlius žmonių: 

1810 metais buvo 12,282.1 
Paskui: 

1820 55,211 

1830 157,445 

1840 476,183 

1850 851,470 

1860 1,711,951 

1870 2.539,891 

3880 3.077,871 

1890 3,826,352 
1900 4,821,550 

1910 5,638,591 
1920 6,485,098 

AR TIK NEBUS PERSKAI- 
TYTI BALSAI. 

Tllinois valstijos republ iko- 

nų partijos srovės nenurimsta 

po nuskyrimo kandidatų (po 
"primary") Rugs. I*. Per 

praėjusi dvi savaiti halsai 
• skaitomi ir perskaitomi po ke- 

lis kartus. Ir vis pasekmėje pa- 
sirodė, kad Tliompsono srovė 

laimėjo. Xors laimėjimas nežy- 
mus, bet šitam atsitikime daug 
reiškia kadir vienas balsas vir- 

šaus. j 

Kadangi prieš-Tliompsoninei 
srovei nesimato jau kitokio iš- 

ėjimo, tos srovės vadams pa- 
tariama dar kartą imties prie- 
monių, ir tai jau paskutinių. 
Būtent, patarta iš augščiausio- 
jo valstijos teismo gauti leidi- 

mu daugelio Chicagos preeink- 
tu skrvnutes su balsais atida- c « 

ryti ir balsus išnaujo perskai- 
tyti. 

Politikams tas padaryti ne- 
bus sunku. Ar tas duos kokių 

pasekmių ar ne, bet išlaidų pa- 
darys daug. 

APIPLĖŠTA GAZOLINOS 

STOTIS. 
L ——————— 

Du plėšiku užvakar naktį 
užpuolė ir apiplėšė gazolinos 
stotį ant kampo Jackson boulv. 
ir Ogden a ve. Paimta $50. 

SUMANYMAS TURĖTI ŠAR- 

VUOTUS AUTOMOBILIUS. 

Nacijonalės Detektivų agen- 
tirros prezidentas fiorton pa- 
duoda sumanymą bankoms ii 

didžiosioms dirbtuvėms įsigy- 
ti šarvuotus automobiliu* ve- 

žioti pinigus bankosna ir i? 

bankų. 
* * 

Tokiuose automobiliuose tu- 

rėtų but po keletą sargu su 

šautuvais ir rankinėmis gra 

natomis. 

DETEKTIVAS PAŽINO 

ŠOVĖJĄ. 

Policija suareštavo Henry 

Fislier^201^ Larrabee gat. .Jis 
buvo paimtas ligoninėn, kur 

guli pašautas detektivas Leo- 

nard. Detektivas aname paži- 
no šovėją. 

Fislier ginasi. Sakomi nieko 

nežinąs apie jokius šaudymus. 

SALIUNININKAS NETEKO 

$125. 

Saliunininkas Frank Riehts, 

ll8f>(> So. Miehigan a ve., ren- 

gėsi uždaryti saliuną, kuomet 

inėjo du jaunu "kostiimeriu." 

"Duokš Čia mudviem tikro- 

jo "stoto,"' tarė iš anųdvieju 
vienas. 

Riclits pasakė, kad jis netu- 
'ris kitokių gėry m u, kaip tik 

minkštuosius. 

Tuomet vienas piktadaris iš- 
sitraukė revolverį, liepė pakel- 
ti rankas, atėmė $12.") ii- abudu 

pabėgo. 

SENIS SVAIGALŲ 
MYLĖTOJAS. 

Policija suareštavo 80 metu 

seni Leo Ekerstein, 4526 Pat- 

terson a ve. Jis kaltinamas už 

dirbdinimą savo namuose svai- 

galu. Nes rūsyje daugybė at- 
rasta. Pristatytas Su v. Valsti- 

jų komisijonieriaus ofi<an. 

SUIMTAS PADEGĖJAS. 

Tomis dienomis vidumiestyj 
buvo pakelti keli intariami 

gaisrai. Imta tyrinėti ir pra- 

nešta panaktiniams stipriau 
prižiūrėti jiems pavestas ap- 

saugoti nuosavvbes. o • • 

Panaktinis L. Benevin<ki su- 

gavo kažkokį Frank Moss, 
kurs mėgino padegti vieną ve- 

žimą su poperojnis ties 24 So. 
Clark gat. 

Kalbama, jog pakilusieji ki- 
ti gaisrai, tai jo darbas. 

Moss pavestas patikrinti gy- 
dytojams. 

DARBININKAI ATIDAVĖ 

DIRBTUVES. 

Turinas, Italija, Rūgs. 29.— | 
Italai darbininkai neteko visų i 

dirbt avių, kokias buvo pagro- 
bę ir buvo manę patys vesti 

darbus. 

Vienas dirbtuves nuo jų at- 

ėmė kareiviai su polici ja ir su- 

gražino .savininkams. Kitas 
o i 

patys darbininkai tų padarė. 
Dirbtuvėse jie turėjo daug 

ginklų ir amunicijos. Visa tai 

pasiėmė privatinius namus. 

Peter Winkler, 1734 Barry 

ave., smarkiai sužeistas, kuo- 
met jo motorinis dviratis su- 

sidaužė su ^gatvekariu. Wink- 
ler paimta^ ligoninėn. 

John Karpęs, 4356 So. "VVood 

gaf. mirė nuo sužeidimo auto- 
mobiliu. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE." 

i . — 

j V. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS 
OfLsaa D idm iestyj: 

| 29 Sonth La Salle Street. | 
a Kambarį* 324 

Tel. Central ISM 

Vakarais, 812 W. 33 8t. 
TeL Tanb 4M1 

I IŠ CHICAGdS LIETUVIU 
KOLŪNIjy. 

Lietuvių R.K. Amer. Labd'. 

Sąjungos Centro mėnesinis su- 
sirinkimas bus trečiadieny j, 
Rugsėjo 29 d., 1920 m., 7:30 

vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, prie 18- 

tos ir Union gatvių, Chicagoje. 
Valdyba. 

Iš NORTH SIDE. 
• 

Per vasaros karščius visas 
% 

veikimas čia buvo kaipir ap- 
miręs. Susirinkimų nebuvo ga- 
lima sušaukti. Jeigu ir su- 

šaukdavo, tai būdavo neskait- 

lingi, apsnūdę. ( 

Vasarai praėjus vėl viskas* 

atgija, vėl visi kimba prie dar- 
bo. Be abejonės, per -rudenį ir 

žiemą nortbsidiečiai daug ką 
galės nuveikti. 

Čia gyvuoja A. L. R.-K. Fe- 

deracijos skyrius. Jis yra daug 
pasidarbavęs, tik laikraščiuo- 

se nesigiria. Nors skyrius da 

jaunas, bet matė reikalą ir 

siuntė atstovą Federacijos 
Kongresan. 

Atstovu buvo įžymus Nortb 
Sidės darbuotojas p. *A. Bace- 
vieia. .lis skyrio susirinkime 

gražiai išdavė raportą, kuris 

dideliu rankų plojimu tapo 
priimtas. 

Rugsėjo 14 d. čia lankėsi p. 
J. Meškauskas, Kūdikėlio Jė- 
zaus dr-jos Kaune įgaliotinis 
našlaičiu šelpimo bei prieglau- 
dos reikalais. Jo atvirą širdį 
susirinkę nortlisidieciai giliai 
jautė, nes 33 asmenys aukų su- 

dėjo 55 dol. 
Štai kur northsidieeių apsi- 

reiškia artimo meilė. 

Mokslo metas parapijinėje 
mokykloje jau prasidėjo. Vai- 

ku r i u šiuosmet didesnis skait- 

lius lanko mokyklą negu pra- 
eitais metais. Galėti) buti dar 

didesnis, bet nevisi da mųs tė- 
vai supranta naudą parapiji- 
niu mokyklų. 
Vaikučiu* mokina keturios 

Sv erys Kazimierietės. Jaun. 

PI ANEŠIMAS TOWN OF 

LAKIEČIAMS. 
/ 

Rugsėjo 21 d. p. J. J. Ežer- 

skio svet., 4600 So. Paulina 

gat., buvo susirinkimas Ben- 

dros Lietuvių L. P. stoties val- 

dybos ir bonų pardavinėtojų. 
Svarstyta žemiau pažymėti rei- 

kalai. 
Kadangi daug pardavinėto- 

jų nebuvo nei viename susi- 

rinkime, tai nutarta paskelbti 
laikraštyje, jog kiekvienas bo- 

nų pardavinėtojas privalo iš- 

kolektuoti pinigus iš dar ne- 

pilnai užsimokėjusių. Jei pats 
to negali padaryti, privalo su- 

daryti surašą ir priduoti pirm. 
A, J. Kareivai, 4537 So. Wood 
St. nevėliau dešimt dienų. 
Nutarta nusirlhti paveikslą 

stoties valdybos ir visų bonų 

pardavinėtojų. Diena nuskirta 
sekmadienis, Spalio 3, 10 vai. 

ryto.' Vieta bus paskelbta vė- 
liaus. 

• 

Pakelta. klausimas apie do- 

vanas, kurių daug turime su- 

rinkę. Nutarta dovanas duoti 

tiems, katrie turės sukolektavę 

daugiaus pinigų, bet ne narių 

užrašę. Tai-gi kreipiame domę 
visiems bonų pardavinėtojams, 
kad per pabaigų šito mėnesio 

pasidarbuotumėt % 
ir kodau- 

giausia iškąlektuotumėt pini- 
gų, kad sudaryti .sumą lig 20r 
0*00 dol. Bus tada nauda.tėvy- 
nei Lietuvai ir laimėsime pir- 
mą dovaną. 

Pirkusiems bonus ant išmo- 

kesčio ir'dar neišbėgusiems 
mokėti pranešu, kad išbaigtu- 

mėt, nes su šito mėnesio pa- 
skutine diena pasibaigs L. .L. 
Paskolos vajus. 

' 

Tat-gi visi subruskime. 

Šiuomi pranešam, kad L. V. 

Chicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus šeštadienį 
Spalio 2 d., š. m., Šv. Mykolo 
Ark. parap. .svot. (Nortb Sidė- 

je), 8 vai. vak. 
Visi kuopų atstovai kviečia- 

mi koskaitlingiausia suvažiuo- 

ti, nes yra svarstymui 'daug 
svarbiu dalykų. 

Jonas P. Parkauskas, 

PRANEŠIMAS. 

Valdyba. 

AMERIKIEČIŲ DOVANOS 
LIETUVOJE. 

„ Tokiu antgalviu išėjo iš 

spaudos V. K. nauja, penkių 
aktų komedija. Iki šiol ameri- 
kiečiai Lietuviai rinko dova- 

nas ir siuntė jas saviškiems 

Lietuvon, bet niekas nežinojo, 
kaip tos dovanos Lietuvoje 
yra priimamos ir kam 'dalina- 
mos. Vieni rasė vienaip, kiti 

kitaip, bet niekas taip ryškiai 
nevaizduoja, kaip ta komedija. 

Cliieagos Lietuviai turės 

progos pamatyti, kaip jų su- 
rinktos Amerikoje dovanos 

priimamos ir dalinamos Lietu- 

voje, .nes Lietuvos Vyčių 3G 

kuopos artistai-mėgėjai neuž- 

ilgo žada tą komediją, atvai- 
dinti School Hali svetainėje, 
prie Honore ir 48 gatvių. Jau 

mokinasi. Vėliau paskelbsiu, 
kada tas vakaras įvyks. 

Sodas. 

VAKARAS. 

Lietuviu Du k torų Amerikoj 
kliubas rengia vakarą su všo- 

kiais trečiadienio vakare. Rug- 
sėjo 29 d., 8:30 valandą La 
Salle viešbutyje, Red Room. 
Chicagos Lietuviai kviečiami 

tan vakaran pasilinksminti. 
Įžanga pigi. 

Aliimnė. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad mūsų atstovas išvažiuos 

Lietuvą Rugsėjo (September) 
28 dieną, tai del svarbių prie- 
žasčių, likos tas išvažiavimas 

atidėtas ant Spalio (October) 
12 dienos ir čia minėtą dieną 4 

valandą po pietų musų atsto- 
vas Jonas Kastėnas Išvažiuos 

iš Chicagos Kauną del užėmi- 
mo vietos vedėjo musų ofise 
Kaune ir kituose miestuose per 
kuriuos ofisus bus atliekama 

sekanti reikalai. Parupinimas 
pasportų norintiems važiuoti 

Ameriką, perdavimą giminės 
pinigų, ir visokių iš Amerikos 

siuntinių, suteikimą informaci- 
jų apie pirkimą nuosavybės, 
namų, žemės ir kitokių reika- 

lingų Amerikos Lietuviams 

reikalų. 
Todėl jeigu kas turite kokių 

reikalų, ar tai giminių atsiėmi- 
mo Ameriką, ar pinigų per- 

davimo, kreipkitės "musų ofi- 

są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus 

ypatiškai ant vietos, taip-gi 
musų atstovas lankysis po vi- 

sus Lietuvos miestus ir^ mieste- 

lius su augščiau minėtais rei- 
kalais. Turėdami kokius nore 

Lietuvoje reikalus, nepraleiski- 
te šios progos, bet kreipkitės 

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ, 

666 W. 18th Street, Chicago. 
(Apg.) 
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(Pinigai, LaivakortesLietuvon 
i SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS 

YRA 2EMAS. DASTATOME PI. 

| 
• 

, 
. NIGUS PASKUTINĮ PAŠTĄ 30 DIŽNŲ. 

= Parduodame laivakortes 

= Lietuva ir iš Lietuvos. . 

mm 

Padarome lęgališkus do- 

§ kumentus, dovernastis, 
S įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu- 
vos Atstovybės Wasliing- 
tone. 

Parduodame lotus, na- 

mus, far-mas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 
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DABAR PROGA 
Šelpti SAVUOSIUS LIETUVOJE 

Pirmu Kart Toks Žemas Kursas! 

$21-50 
Už TŪKSTANTĮ AUKSINU 

Mes parūpiname laivokartes per 

Hamburgą ir Liepoją 
Jeigu turi kokj reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien, 

nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo pi- 
. nigus — Pirk L. A. Pr. Bendrovės Šėlus PIRK KUODAUGIAUSIA! , 

ŠERAI PO. 10 DOL. 
Turėdamas reikala adresuok \ 

/ 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street - Baltimore, Md. 

Arba 

222 5o. 9th St., Brooklyn, N. Y. 

PIGIAI m GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo- 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 

mus galima gauti visokių pasirinki- 
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & OO. 

SI 14 S. Halstcd st.. Chicago. 111. 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 

skaudėjimo, kada regėjimas sil- 

nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri- 

valote kreipties j manę klausti 

patarimo del jusų akių„mano 
20 metų patyrimas •suteiks 

jums geriausi patarnavimą, del 

AJtivi, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Ligos gydoma specljallsto, 
W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
korte 18tos gatvės; 3-Clos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 

Viršui PLATT'S aptlekos 
Tėmykite mano paraSą,. 

Valandos: Nuo 10 ryto*iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

12 d. 

VAŽIUOJANT LIETUVON Laiva- 
kortes-tiesieg j Uipoji (Ūku) 

Kainuoja $145.00 

Laivakort. įEitkunus-Eytkuhnen 
Kainuoja $106.80 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos. 

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK 
1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

t A STATE BANK 
į. 
Atdara PanedėĮlais, Seredoms ir Subatoms rakar&ta 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAIIfiį" 
F L. 'o ̂  r>r 

MELBA 
77ie Ci. o it p; '"C 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne- 
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo kraatamiako—Bet jeigu 
krautavninkas n«tųrl—rašyk mama. 

ILEWIS CIGAR MFC. CO.HewwkJU. 
Larjjeat Indipendent Cjjar Factbry jnthcVfeHd 


